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KATA  PENGANTAR

Alhamdulillah puji  dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah
SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta dengan menghaturkan
shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
sehingga Panduan Pengabdian Masyarakat Dosen IAIN Palangka
Raya Tahun 2016 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Panduan ini dibuat untuk memberikan informasi terkait
dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dikelola oleh LP2M
IAIN Palangka Raya Tahun 2016, sehingga dapat menjadi acuan bagi
para dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian.

Tentu saja dalam panduan ini barangkali masih ada
kekurangan, maka saran yang sifatnya konstruktif kami harapkan
demi kebaikan pelaksanaan kegiatan pengabdian tahun 2016 ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan
semua pihak dalam penyelesaian panduan ini, semoga semuanya
menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.
Amin.

Palangka Raya, Pebruari 2016

Ketua LP2M,

ttd

Ajahari, M.Ag
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P A N D U A N
PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2016

A. Dasar Pemikiran
Perguruan Tinggi seperti IAIN Palangka Raya, sebagai

suatu lembaga perguruan tinggi yang terus aktif dalam proses
pembangunan, menyadari dengan rasa penuh tanggung jawab
bahwa jumlah tenaga pembina atau ahli agama yang terdidik dan
terlatih masih sangat terbatas. Oleh karena itu, maka IAIN
Palangka Raya harus terjun secara langsung ketengah-tengah
masyarakat yang sedang membangun, agar gerak pembangun
bisa berjalan secara cepat serta dapat mencapai sasaran dan
tujuan yang tepat, baik dibidang mental spiritual maupun fisik
material.

B. Tujuan
Tujuan yang ingin di capai melalui kegiatan pengabdian

masyarakat ini adalah:
1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan  sumber daya

manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan
melalui pendidikan dan penyuluhan.

2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat kearah
terciptanya masyarakat yang dinamis, kratif, agamis dan siap
untuk menghadapii berbagai perubahan yang terjadi guna
menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai
sosial dan nilai agama.

3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi
masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang
terjadi, mengubah potensi yang dimiliki menjadi kekuatan

yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan dan kemajuan
masyarakat.

4. Mensosialisasikan keberadaan IAIN Palangka Raya ditengah-
tengah masyarakat.

5. Pengabdian kepada masyarakat juga bertujuan untuk
membantu pemerintah dalam mempercepat gerak
pembangunan dibidang fisik dan mental spiritual.

6. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun
daerah masing-masing.

C. Klasifikasi Pengabdian
Pada tahun 2016 kegiatan pengabdian dilakukan secara

kolektif  dan kompetitif berdasarkan  jurusan.  Jumlah kelompok
pengabdian yang dikompetitifkan ada 9 kelompok. Kegiatan
pengabdian diharapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
Masing-masing jurusan dapat mengajukan lebih dari satu
kelompok pengabdian.

D. Arah Pengabdian
Arah pengabdian 2016 adalah: Penguatan dan

Pengembangan Kelembagaan, Keilmuan  dan Pengabdian
Berbasis Pengabdian adalah:
1. FTIK ke Lembaga atau Institusi Pendidikan
2. Fak. Syari’ah kepada masyarakat binaan seperti Penyuluhan

Hukum masalah perkawinan, lingkungan hidup, bahaya Miras
dan Narkotika, dll.

3. FEBI ke Kelompok Binaan, seperti membina Koperasi,  Kel.
Home Industri (manajemen dan pemasaran), dll.

4. FUAD ke Desa Binaan, masyarakat binaan & institusi binaan,
berupa pencerahan bidang agama dan sosial seperti Akidah,
shalat, puasa, zakat, pencegahan ajaran sesat, meningkatkan
manajemen/pengelolaan institusi/lembaga keagamaan, dll.



E. Persyaratan Peserta
Persyaratan peserta pengabdian masyarakat IAIN Palangka

Raya adalah sebagai berikut:
1. Dosen tetap IAIN Palangka Raya baik PNS atau Non PNS;
2. Jabatan minimal Lektor dan berpendidikan S2;
3. Pengabdian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang

keilmuan/ /home base dosen;
4. Anggota maksimal 8 orang dengan disarankan melibatkan 1

orang mahasiswa semester V ke atas;
5. Bagi mahasiswa harus dibuktikan dengan melampirkan KRS

terakhir;
6. Sebagai asas pemerataan dosen hanya terlibat dalam 1

kelompok pengabdian.

F. Metode Penulisan
Untuk keseragaman dalam teknis penulisan, berikut ini

sejumlah ketentuan yang harus dipedomani oleh para dosen
pengabdi tatkala mengajukan proposal pengabdian ke LP2M IAIN
Palangka Raya. Proposal pengabdian maksimum 20 halaman
(tidak termasuk halaman sampul dan lampiran), menggunakan
kertas HVS A4, font Times New Roman 12, jarak baris 1,5 spasi
margin kiri-atas-kanan-bawah = 4-4-3-3.

G. Sistematika penulisan
A. Pendahuluan, Dijelaskan keutamaan dan perlunya dilakukan

pengabdian masyarakat didaerah/ditempat tersebut. Juga
sudah dilaksanakan survey awal dan dibuat identifikasi
permasalahan

B. Tujuan dan Manfaat
C. Tempat dan Waktu
D. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam pengabdian
E. Koordinator dan Anggota Pengabdian Masyarakat
F. Materi/Tema
G. Rancana Biaya/RAB

H. Penutup

H. Prosedor dan Persyaratan Pengusulan Pengabdian
1. Proposal ditujukan kepada Rektor IAIN Palangka Raya UP.

Ketua LP2M IAIN Palangka Raya;
2. Persyaratan Proposal adalah;
a. Proposal yang diajukan merupakan proposal baru dan atau

tindak lanjut dari pengabdian sebelumnya;
b. Surat Permohonan diketahui oleh Ketua Jurusan masing-

masing;
c. Kegiatan Pengabdian disesuaikan dengan bidang ilmu yang

dikembangkan pada jurusan/prodi dan dimaksudkan untuk
memberdayakan masyarakat serta memperkuat borang prodi;

d. Membuat surat pernyataan keaslian proposal, dan surat
pernyataan bahwa proposal yang diajukan belum mendapat
bantuan dari pihak lain,

e. Proposal disertai RAB (Rencana Anggaran Belanja) sesuai
kebutuhan riil pengabdian, meliputi;
- Biaya honor pengabdi;
- Biaya belanja barang;
- Biaya perjalanan sebesar.

f. Proposal disertai Road Map/jadwal pengabdian;
g. Proposal yang dimasukkan sebanyak 4 (empat) exp, 1 exp

diberi identitas dan 3 tidak diberi identitas.
h. Proposal yang sudah masuk ke LP2M menjadi hak lembaga

dan tidak bisa diambil kembali.

I. Seleksi Proposal Pengabdian
1. Dari seluruh proposal  pengabdian  yang masuk,  akan  dipilih

(9)  untuk memperoleh dana dari DIPA IAIN Palangka Raya
tahun 2016;

2. Penentuan    pemenang dilakukan  melalui  seleksi oleh tim
penilai, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN;



3. Proposal yang lolos seleksi akan mendapatkan biaya
pengabdian dengan dibuatkan kontrak kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

J. Biaya Pengabdian
1. Kegiatan pengabdian kompetitif dibiayai oleh DIPA IAIN

Palangka Raya tahun Anggaran 2016. Proposal yang lolos
seleksi masing-masing akan mendapatkan biaya pengabdian
sebesar Rp. 15.000.000,-,

2. RAB yang diajukan handaknya riil dan jika memang tidak
sampai dari nilai ini maka kelebihan dana akan dikembalikan
kepada negara;

3. Dana akan dicairkan secara bertahap sesuai keperluan
dilapangan, yang lebih dahulu ATK, dan transport, dan setiap
kelompok harus mengajukan permohonan pencairan dana
yang ditujukan kepada  Rektor IAIN disertai bukti kwitansi.
Honor pemateri akan dibayar setelah kegiatan selesai.

K. Penilaian Proposal Pengabdian
Untuk memperoleh proposal yang berkualitas  sesuai  tujuan

program, maka seluruh proposal yang masuk akan dinilai oleh
“Tim Penilai Proposa Pengabdian” yang terdiri dari 3 orang yang
berkompeten  dan sesuai dengan kepakarannya. Aspek yang
dinilai
1. Keaktualan Topik dan substansi pengabdian  terhadap

pemberdayaan masyarakat/instituti pengembangan masyara-
kat, lembaga dan keilmuan;

2. Latar belakang masalah ;
3. Manfaat pengabdian bagi lembaga/masyarakat;
4. Ketepatan penggunaan Metode Pengabdian.

L. Alamat Panitia Pelaksana/Pengelola

Proposal pengabdian yang diajukan dialamatkan kepada
Lembaga penelitian dan Pengabdian  Kepada Masyarakat
(LP2M) IAIN Palangka Raya, beralamat di lantai 2 gedung
rektorat  Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre.

M. Jadwal Kegiatan
NO KEGIATAN WAKTU
1 Penerimaan proposal pengabdian 01-Pebruari s/d

31-03-2016
2 Seleksi Administrasi 01-04 s/d  07-04-2014
3 Penilaian 08-04 s/d 30-04-2016
4 Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian
Mei-Oktober 2016

5 Penggandaan laporan
pengabdian

Nopember 2016

N. Laporan
Kegiatan pengabdian masyarakat paling lambat bulan oktober

2016 dan laporan dibuat bulan nopember 2016 sebanyak 5 buah,
sebelum dijilid harus dikonsultasikan dengan pihak bendahara.
Setelah dijilid laporan dibagi kepada:

1. Bendahara (yang asli);
2. LP2M (beserta sof copy) berupa CD;
3. Fakultas;
4. Program Studi (keperluan akreditasi);
5. Arsip kelompok yang bersangkutan.

O. Penutup
Pengabdian masyarakat akan dimonitor oleh Tim yang

ditunjuk berdasarkan SK Rektor IAIN Palangka Raya yang
bertujuan agar pengabdian yang dilakukan sesuai dengan jadwal
(tidak molor sampai tahun 2017) dan tidak fiktif.



Palangka Raya, Pebruari 2016
Ketua LP2M,

Ajahari, M. Ag
NIP. 19710302 199803 1 004


